
 

 

 

 

Uchwała  Nr 152/2019 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów           

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277) oraz art.10 ust.3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019r. poz. 852), 

 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje : 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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WPROWADZENIE 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii jest programem uchwalanym corocznie przez Radę Miejską i stanowi uszczegółowienie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2008-2020 w części dotyczącej  

zmniejszania rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych i narkotykowych, zapobiegania 

powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych, wynikających z używania środków 

uzależniających, zwłaszcza przez dzieci i młodzież.  

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje organy samorządu 

terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych  

oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 

obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 

przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności  

w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Współdziałanie w zakresie wychowania w trzeźwości  

i przeciwdziałania alkoholizmowi powinno się odbywać również wspólnie z Kościołem Katolickim i innymi 

kościołami oraz związkami wyznaniowymi. 

 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii natomiast zobowiązuje samorząd gminny do rozwiązywania 

problemów związanych z narkomanią oraz prowadzenia stosownej profilaktyki. 

 

Spójny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii pozwala na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w obszarze 

wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania  narkomanii oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane zadania szczegółowe w ramach zadań wynikających  

z powyższych ustaw są w zdecydowanej większości działaniami długofalowymi natomiast wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na ich realizację jest ustalana corocznie w zależności od potrzeb, powstających 

problemów i sposobów ich zapobiegania. Akceptacja kolejnego Programu warunkuje w dużym stopniu 

skuteczność podejmowanych wcześniej działań.   

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii realizowany jest we współpracy wielu partnerów, stosownie do rodzaju działań i środowiska,  

do którego są kierowane. 
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I. DIAGNOZA I PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH  

 

Na podstawie przeprowadzonych w 2017r. w gminie i mieście Jastrowie badań monitorujących lokalne 

problemy, została opracowana „Lokalna diagnoza, monitoring oraz strategia rozwiązywania problemów 

uzależnień i innych zagrożeń społecznych  dla Gminy i Miasta Jastrowie”. 

Ankietowani skalę problemów ocenili następująco: 

 

1. Hierarchia problemów społecznych 

 Zdaniem dorosłych mieszkańców Jastrowia największym obecnie problemem społecznym jest alkoholizm -

56% wskazań (w 2013r. 47%), następnie narkomania 44% (w roku 2013 - 26%) a dalej bezrobocie 43%  

(w roku 2013 - 53%), przemoc w rodzinie 41% (w roku 2013 - 38%), picie alkoholu przez młodzież 31% 

wskazań (w 2013 - 30%).  

 Zdaniem młodzieży główne zagrożenia wyglądają następująco: narkomania 63% wskazań (w roku 2013 – 

60%), przemoc w rodzinie 58% (w 2013r. 62%), alkoholizm 58% (w 2013r. 61%), problem picia alkoholu 

przez młodzież  otrzymało 50% wskazań (w 2013r. 45%). 

 Takie zjawiska jak: problemy mieszkaniowe/bezdomność (dorośli – 5%, uczniowie – 10%) oraz zubożenie 

społeczeństwa (dorośli – 11%, uczniowie – 7%) sytuują się na dalszych miejscach. 

 

2. Alkohol w życiu dorosłych mieszkańców 

 Mieszkańcy Jastrowia mają dobrą orientację w zakresie funkcjonowania instytucji zajmujących  

się rozwiązywaniem problemów alkoholowych 70% (w roku 2013-65%)  badanych wiedziałoby gdzie 

szukać pomocy, gdyby ktoś z ich bliskich miał problemy z alkoholem. 

 80% mieszkańców podziela pogląd, że leczenie uzależnienia od alkoholu jest skuteczne i warto  

je podejmować ( w 2013r. 72%). 

 75% ankietowanych uznało, że alkohol w piwie jest równie groźny jak w wódce (w 2013r. 77%). 

  79% badanych uważa, że alkohol jest szczególnym towarem i dlatego dostęp do niego musi być 

ograniczony i kontrolowany (w 2013r. 72%). 

 89% badanych oczekuje od władz lokalnych działań służących ograniczeniu problemów alkoholowych  

(w 2013 92%) natomiast zdaniem 80% respondentów sprzedawcy napojów alkoholowych powinni 

odprowadzać do kasy gminy pieniądze na finansowanie zapobiegania alkoholizmowi, nawet gdyby przez to 

alkohole byłyby nieco droższe (w 2013r. – 72%). 

 Co do wieku osób, którym można sprzedawać alkohol  62% badanych uznało barierę 18 lat (w 2013r. – 

51%), za podniesieniem bariery do 21 roku życia jest 34% ankietowanych (41%). 

 58% ankietowanych mieszkańców Jastrowia piło alkohol w okresie do miesiąca przed dniem ankietowania 

(55% w 2013r.), zaś 6% deklaruje się jako abstynenci (w 2013r. 5%). Najczęściej spożywanym napojem 

alkoholowym jest piwo – 42% (2013r. też było to piwo i wskazało je - 35% respondentów). 

 37%  badanych uważa, że osoby pijące alkohol w ich miejscu zamieszkania stanowią szczególne zagrożenie 

dla bezpieczeństwa (41% w roku 2013), natomiast 27% z badanej populacji mieszkańców bezpośrednio 

i osobiście doświadczyło nieprzyjemnych skutków nadużywania przez innych alkoholu (33% w 2013r.). 
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3. Alkohol a młodzież 

 52% szóstoklasistów (56%w 2013r.), 46% siódmoklasistów, 47% gimnazjalistów z klas III (62% w 2013r.) 

oraz 46% uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych (62% w 2013r.) uważa błędnie, że alkohol w piwie jest 

inny i mniej groźny niż w wódce. 

 Najczęściej spożywanym przez młodzież napojem alkoholowym jest piwo i często towarzyszy temu 

fałszywe i szkodliwe przekonanie, że alkohol w piwie jest mniej groźny niż wódce. 

 79% uczniów uważa, że picie alkoholu jest szkodliwe i wiąże się z ryzykiem zdrowotnym (85% w 2013r.). 

 Zdecydowana większość uczniów szkół Jastrowia – 97% (w 2013r. 94%) jest przekonana o konieczności 

istnienia ograniczeń wiekowych dla legalnego kupowania alkoholu. Co dziesiąty z ankietowanych uważa 

nawet, że powinna być ona podniesiona z 18 do 21 lat. 

 8% uczniów klas VI (7% w 2013r.), 48% gimnazjalistów z klas III (42% w 2013r.) oraz 83% uczniów II 

klas szkół ponadgimnazjalnych (64% wo2013r.) spożywało alkohol w miesiącu poprzedzającym badanie. 

 45% uczniów klasy III gimnazjum (55% w 2013r) oraz 58% (72% w 2013r) uczniów klas II szkół 

ponadgimnazjalnych było już pijanych. 

 Wśród dzisiejszych 15-16-latków nie spróbowało jeszcze alkoholu 23% uczniów (19% w 2013r). 

 Najczęstsze przyczyny  sięgania po alkohol przez młodzież to: 

 chęć poczucia się dorosłym – 61% 

 chęć zabawienia i ciekawość po 45% 

ale też: 

 ucieczka od problemów – 32% 

 naciski otoczenia – 27% 

 obawa przed odrzuceniem – 20% 

 nuda – 17% 

 

4. Postawy dorosłych a picie alkoholu przez młodzież 

 W 43% przypadków osobami, które po raz pierwszy poczęstowały młodego człowieka alkoholem byli 

dorośli w tym sami rodzice stanowią 24% (w2013r. rodzicie stanowili 11%). 

 Młodzi ludzie nie mają też problemu z omijaniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 16% 

uczniów klasy III gimnazjum kupowało samodzielnie alkohol (27% w 2013r). 

 Gdy zapytano gdzie młodzież najczęściej spożywa alkohol, to 63% szóstoklasistów wskazało własny dom 

(w 2013r. było to 37%). Co w tym czasie robią rodzice? 

 

5. Problem narkomanii oczyma dorosłych i młodzieży 

 88% uczniów (80% w 3013r.) i 75% dorosłych (91% w 2013r.) uważa, ze narkomanów powinno się leczyć. 

Odpowiednio 10% i 18% (w 2013r. 10% i 11%) uważa, że powinno się ich karać sądownie, zaś według 

odpowiednio 6% i 7% (w 2013r. 13% i 18%) uważa, że nie trzeba w stosunku do nich podejmować żadnych 

działań. 

 70% uczniów (65% w 2013r.) i 77% dorosłych (81% w 2013r.) uważa, że powinno się karać za produkcję 

narkotyków. 
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 69% uczniów (66% w 2013r.)i 85% (70% w 2013r.) dorosłych uważa, że powinno się karać za handel 

narkotykami. 

 28% uczniów (33% w 2013r.) i 15% dorosłych (31% w 2013r.) uważa, że zażywanie narkotyków powinno 

być karalne. 

 38% uczniów (35% w 2013r.) i 18% dorosłych (49% w 2013r.) uważa, że posiadanie narkotyków powinno 

być karalne. 

 85% uczniów (78% w 2013r.) jest przekonana co do szkodliwości zażywania narkotyków. 

 23% (42% w 2013r.) uczniów III klas gimnazjalnych i 38% (41% w 2013r.) uczniów klas II szkół 

ponadgimnazjalnych przyznaje się do kontaktów ze środkami odurzającymi (podobnie jak w 2013r. 

najczęściej była to marihuana).  

 34% uczniów (40% w 2013r.) i 63% dorosłych (86% w 2013r.) uważa, że dostęp do narkotyków jest 

zdecydowanie łatwy lub raczej łatwy. 

 8% uczniów III klas gimnazjum (18% w 2013r.) i 0% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych (38%  

w 2013r.) spotkało w szkole osobę rozprowadzającą narkotyki (poza szkołą odpowiednio – 43% i 31%  

(w 2013r. 46% i 41%). 

 71% mieszkańców (67% w 2013r.) spotkało na terenie gminy i miasta Jastrowie osoby uzależnione  

od narkotyków lub osoby używające narkotyków. Osobistą znajomość z narkomanami potwierdza 34% 

badanych (w 2013r. 57%). 

 

6. Papierosy, dopalacze 

 98% (w 2013r. 92%) uczniów klas VI, 59% (w 2013r. 47%) gimnazjalistów z klas III oraz 61% (w 2013r. 

24%) uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych nie pali papierosów. 

 Zdecydowana większość uczniów jest przekonana co do szkodliwości palenia papierosów. 

 23% uczniów III klas gimnazjalnych (w 2013r. 24%) ma orientację odnośnie miejsca zakupu dopalaczy, 

natomiast kontakty z tymi substancjami są zdecydowanie rzadsze. W ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem 

kontakt z dopalaczami miało: 0% szóstoklasistów (w 2013r. o%), 5% gimnazjalistów z klas III  

(1% w 2013r.) oraz 0% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych (0% w 2013r.) 

 Większość uczniów tj. 75% (w 2013r. było to 74%) jest przekonana co do szkodliwości zażywania 

dopalaczy. 

 

7. Uzależnienia behawioralne (niechemiczne) 

 15% (w 2013r. 17%) badanych osób dorosłych brało udział w grach hazardowych. U około 3%  

(w 2013r. 5%) przyjęło to formę zachowań problemowych (potrzeba stawiania coraz większych sum). 

 Najpopularniejsze są automaty w salonach gier 41% (w 2013r. stanowiły 27%) następnie zakłady 

bukmacherskiej oraz także wysyłanie płatnych sms-ów.  

 Jednocześnie 8% (w 2013r. 15%) badanych dorosłych mieszkańców Jastrowia ma w swoim bliskim 

otoczeniu osobę, którą uważa za uzależnioną od hazardu. 

 50% badanej młodzieży (w 2013r. 68%) ma problem z utrzymaniem się w zaplanowanym czasie  

z korzystania z komputera. Nastąpił też wzrost w porównaniu do 2013r. z 19% na 30% używania internetu   
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jako sposobu ucieczki od problemów – zastępuje to w dużym stopniu realne więzi międzyludzkie oraz 

realne i konstruktywne działania. 

 Jednocześnie 29% (w 2013r. 31%) badanych dorosłych mieszkańców Jastrowia ma w swoim bliskim 

otoczeniu osobę, którą uważa za uzależnioną od komputera/Internetu. 

 18% (w 2013r. 20%) badanych dorosłych mieszkańców Jastrowia ma w swoim bliskim otoczeniu osobę, 

którą uważa za uzależnioną od pracy. 

 9% (w 2013r. 8%) badanych dorosłych mieszkańców Jastrowia ma w swoim bliskim otoczeniu osobę, którą 

uważa za uzależnioną od zakupów. 

 

8. Diagnoza problemów związanych z przemocą 

 82% dorosłych respondentów nie lekceważy problemu przemocy domowej i nie uważają, że jest on 

sztucznie wyolbrzymiany.  

 Zdecydowana większość badanych (82%) nie jest zwolennikami surowego wychowywania dzieci, ale 18% 

badanych podziela takie przekonanie.  

 Czterech na dziesięciu dorosłych popiera pomysł prawnego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci.  

 1/3 badanych mieszkańców Jastrowia uważa, że zjawisko przemocy domowej występuje w od 21% do 50% 

rodzin. 

 Ponad połowa badanych zna rodziny, w których występuje przemoc domowa. 

 Co dziewiąty badany był ofiarą przemocy ze strony współmałżonka. W 91% przypadkach była to przemoc 

psychiczną. Nikt z badanych nie doznał przemocy seksualnej.  

 Co dwunasty badany przyznaje się do stosowania jakiejś formy przemocy w stosunku do współmałżonka.  

 Co piąty badany stosuje w procesie wychowania kary cielesne wobec dzieci. 

 Część dzieci w domach narażona jest ze strony rodziców na różnego rodzaju akty przemocy, głównie 

przemocy psychicznej: wyśmiewanie, wyzwiska, groźby i policzkowanie. Niestety zdarza się też bicie, 

zaniedbywanie oraz szantaż pieniędzmi. 

 4% z badanych uczniów było karanych przez rodziców w sposób niebezpieczny. 

 Co siódmy z badanych uczniów prowokował bójki z rówieśnikami, zaś 29% badanych młodych ludzi  

było przez rówieśników atakowanych i zmuszanych do obrony. 

 Niemal co czwarty z uczniów doznawał przemocy ze strony rówieśników w szkole lub na podwórku,  

zaś co jedenasty przyznaje, że był sprawcą przemocy rówieśniczej. 

 Co ósmy uczeń był zmuszany do robienia rzeczy niechcianych, natomiast napadnięty i okradziony w szkole 

został co czternasty młody człowiek. 

 30% uczniów doświadczyło przez Internet lub SMS takich zachowań jak wulgarne wyzywanie, straszenie 

czy ośmieszanie. W 53% sprawcą cyberprzemocy był ktoś z kolegów. 

 

9. Monitorowanie problemów społecznych na przestrzeni ostatnich lat 

 61% dorosłych respondentów uważa, że spożycie alkoholu wśród osób dorosłych zwiększa się (w 2013r. 

uważało tak 74%) natomiast  91% badanych uważa, że nastąpił wzrost spożycia alkoholu wśród osób 

poniżej 18 roku życia (w 2013r. uważało tak 88%). 
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 54% badanych dostrzega tendencję zmiany preferencji konsumpcji napojów alkoholowych na korzyść 

alkoholi niskoprocentowych (w 2013r. uważało tak 46%). 

 Ponad połowa badanych -51% badanych dostrzega pozytywną tendencję w obszarze spożywania alkoholu  

w pracy (zmniejszanie się skali zjawiska) (w 2013r. 56%).  

 71% mieszkańców styka się z osobami, które zostały abstynentami lub przynajmniej piją w sposób mniej 

destrukcyjny niż dawniej (w 2013r. 77%). 

 Jak wynika z przeprowadzonych badań, co trzeci z badanych uważa, że działania lokalne mają bardzo 

istotny wpływ na pozytywne zmiany w obyczajach i zachowaniach alkoholowych na przestrzeni ostatnich 

lat (docenia to 31% badanych) (w 2013r. 35%). 

 39% badanych uważa, że wpływ na pozytywne zmiany obyczajów i zachowań ma promocja zdrowego stylu 

życia (w 2013r. uważało tak 43%), 38% uważa, że edukacja społeczna (w 2013r. 41%), 45% badanych 

uważa, że zmiany podyktowane są obawą przed utratą pracy (w 2013r. uważało tak 48% badanych). 

 O tym, że na przestrzeni ostatnich 10 lat skala problemów związanych z zażywaniem narkotyków 

zwiększyła się jest przekonanych 78% badanych (w 2013r. stwierdziło tak 71%). 

 Czterech na dziesięciu badanych jest zdania, że zjawisko przemocy domowej w ostatnich latach nasila się 

(w 2013r. odpowiedział tak co trzeci z badanych). 

 

 

Podsumowanie w opinii badanych: 

 Alkohol: 

61% badanych jest przekonanych o tym, że spożycie alkoholu wśród osób dorosłych  

w ostatnich latach zwiększyło się, 

91% badanych jest przekonanych o tym,  że spożycie alkoholu wśród młodzieży  

w ostatnich latach zwiększyło,  

 Narkotyki 

78% badanych jest przekonanych o tym, że w ostatnich latach skala problemów 

związanych z zażywaniem narkotyków zwiększyła się,  

  Przemoc 

42% badanych jest przekonanych o tym, że w ostatnich latach skala przemocy domowej 

w polskich rodzinach zwiększyła się. 
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Przeprowadzona w tym samym roku w ramach Lokalnej diagnozy analiza SWOT przedstawia się jak poniżej: 

 

Mocne strony Słabe strony 

 

 Przygotowanie merytoryczne kadr działających  

w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom 

 Przygotowanie merytoryczne kadr działających  

w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej 

 Rozwinięta baza pomocy socjalnej gminy  

 Gotowość  kadr działających w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy 

domowej do dalszego kształcenia się  

i doskonalenia umiejętności 

 Współpraca instytucji gminnych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

 Duża ilość i różnorodność form pomocy osobom 

uzależnionym, dobre zaplecze kadrowe  

i instytucjonalne. 

 Umiejętność wykorzystania istniejącego 

potencjału w realizacji działań związanych  

z przeciwdziałaniem uzależnieniom. 

 Rzetelna lokalna diagnoza problemów 

związanych z uzależnieniami. 

 

 

 

 Niewystarczające doświadczenie i brak dobrych 

praktyk w stosowaniu procedury „Niebieskiej 

Karty” 

 Mały udział woluntariuszy w realizacji działań  

w obszarze pomocy społecznej 

 Niewystarczające działania profilaktyczne  

w szkołach w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy. 

 Niewystarczające rozpropagowanie (ciągła akcja 

informacyjna) w zakresie form pomocy rodzinom 

z problemem uzależnień i przemocy domowej 

(lokalne gazety, radio, telewizja, Internet, 

dystrybucja ulotek). 

 Niewystarczające działania organizacji 

pozarządowych w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom oraz przemocy domowej. 

 Niski odsetek zawiadomień prokuratury  

w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie 

 Funkcjonowanie w społeczności lokalnej 

negatywnych stereotypów dotyczących ofiar 

przemocy domowej. 

 Brak zaplecza umożliwiającego skuteczne 

egzekucje eksmisji sprawców przemocy. 

 Wtórna wiktymizacja ofiar  przemocy 

spowodowana działaniami służb 

  

 

Szanse Zagrożenia 

 

 Funkcjonowanie ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

z 26 października dnia 1982 r. z późn. zm. 

 Wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. 

 Przyjęcie Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

 Ustawowy obowiązek corocznego tworzenia  

i przyjmowania przez radę gminy gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 Ustawowy obowiązek tworzenia gminnych 

systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Zmiany w prawie idące w kierunku lepszej 

ochrony ofiar przemocy . 

 Zwiększenie ilości podmiotów mogących  

wszczynać procedurę „Niebieskiej Karty”. 

 Ustawowy obowiązek powoływania Zespołów 

Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

 

 

 

 Skala patologii społecznych. 

 Bezradność i bierność wielu rodzin  

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. 

 Negatywne wzorce zachowań społecznych 

funkcjonujące w przestrzeni publicznej. 

 Osamotnienie rodzin z problemem alkoholowym  

i słabe umiejętności pozyskiwania wsparcia . 

 Osamotnienie rodzin zagrożonych przemocą  

i słabe umiejętności pozyskiwania wsparcia. 

 Skala problemów alkoholowych. 

 Niechęć do ujawniania występowania problemów 

alkoholowych i zachowań przemocowych  

w rodzinie. 

 Poczucie bezkarności u sprawców przemocy. 

 Negatywne stereotypy dotyczącej ofiar przemocy 

domowej. 

 Brak poczucia bezpieczeństwa u osób 

zgłaszających przypadki przemocy domowej. 

 Niewystarczająca wiedza społeczna dotycząca 

funkcjonowania instytucji i podmiotów 

działających w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie. 
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Wg danych szacunkowych na terenie gminy i miasta Jastrowie populacja osób, u których występują różne 

kategorie problemów alkoholowych i innych uzależnień przedstawia się następująco: 

Liczba mieszkańców w dniu 30.11.2019r. – 11.310 osób 

 

Liczba osób uzależnionych od alkoholu (alkoholików) 

 

ok.   226 osób 

 

Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika  

(współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo) 

 

 

ok.   452 osób 

 

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików. 

 

ok.   452 osób 

 

Osoby pijące szkodliwie, nie uzależnione od alkoholu. 

 

ok.   678 osób 

 

Liczba osób do których w szczególności zostaną skierowane 

działania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii 

 

 

ok. 1809 osób 

 

Stan ilości punktów, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych – stan na 30.11.2019 r. : 

- detaliczne           -   31  

- gastronomiczne  -   11 

Ilość obowiązujących na dzień 30.11.2018r. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ze względu  

na zawartość alkoholu i rodzaj sprzedaży (L – obowiązujący limit): 

- sprzedaż detaliczna            

do 4,5% oraz piwo  - 31 (L-40)       od 4,5% do 18% - 26  (L-35)     pow. 18% - 23  (L-30)       

- sprzedaż gastronomiczna  

do 4,5% oraz piwo  - 11 (L20)        od 4,5 dod18%  -  5     (L-10)     pow. 18% -   5  (L-10) 

Akty prawne brane po uwagę przy tworzeniu programu:  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz. U. z 2019r. poz. 2227 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019r. poz. 852); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 

(Dz. U. z 2016r. poz. 1492); 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019r. poz. 447); 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r.  poz. 688 ze zm.); 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2008 – 2020 (Uchwała 

Nr 150/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r.) 

 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 – 2020 (Uchwała Nr 108/2012 Rady Miejskiej  

w Jastrowiu z dnia 31.03.2012r. ze zm.) 
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 Lokalna diagnoza, monitoring oraz strategia rozwiązywania problemów uzależnień i innych zagrożeń 

społecznych dla Miasta i Gminy Jastrowie – wykonana w październiku i listopadzie 2017r. 

 

II. ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROFILAKTYKĄ  

I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY 

1. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze. 

Świetlice działają w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomani przede wszystkim we współpracy ze szkołami. 

Działalność polega przede wszystkim na: 

 zapewnieniu opieki dzieciom wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, 

 udzielaniu wsparcia i pomocy pedagogicznej, 

 wyposażaniu młodych ludzi w umiejętności radzenia sobie z trudnymi życiowymi problemami i sytuacjami, 

 pokazywaniu jak można atrakcyjnie, twórczo i bezpiecznie spędzić czas wolny, 

 wsparciu rodziców w procesie wychowania i radzenia sobie z trudnymi życiowymi sytuacjami, 

 zapewnieniu pomocy w nauce, 

 rozbudzaniu pasji w uczestnikach, 

 wzmacnianiu pozytywnych liderów w grupie. 

Działania  świetlicy obejmują: 

 grupy młodsze (dzieci z klas I-IV szkół podstawowych), 

 grupy średnie (dzieci z klas V - VIII szkół podstawowych). 

Programy opiekuńcze nakierowane są na: 

 integrację i poznawanie siebie i innych, 

 zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i oparcia emocjonalnego,                                                     

 poznawanie swoich możliwości, zdolności, mocnych stron, 

 budowanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, 

 odreagowanie wewnętrznych napięć emocjonalnych, 

 uczenie się potrzebnych umiejętności społecznych takich jak współdziałania w grupie,  

 uczenie się poprawnej komunikacji, przestrzegania zasad i norm społecznych,  

 rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do twórczości, realizowania własnych pomysłów. 

 

 

2. Placówki oświatowe i opiekuńcze. 

 Współpraca w ramach Gminnego Programu polega przede wszystkim na wspieraniu działań 

profilaktycznych realizowanych przez szkoły zgodnie ze szkolnymi programami profilaktycznymi. Prowadzona 

przez placówki oświatowe i opiekuńcze edukacja prozdrowotna i profilaktyczna uwidacznia się m.in. poprzez 
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uczestnictwo dzieci i młodzieży w corocznym przeglądzie zespołów teatralnych, w profilaktycznych konkursach 

szkolnych i  pozaszkolnych, projektach sportowych, ekologicznych i kulturalnych. 

 

3. Komisariat Policji w Jastrowiu oraz Straż Miejska w Jastrowiu. 

 Policja oraz Straż Miejska współrealizuje działania profilaktyczno-prewencyjne przede wszystkim 

skierowane do uczestników ruchu drogowego w każdym wieku. Ponadto przedstawiciele pow. służb 

wspomagają działania edukacyjne dot. rozpoznawania zagrożeń wynikających z picia alkoholu, 

eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi w tym  z ,,dopalaczami" a także konsekwencji prawnych 

wynikających z eksperymentowania przez osoby nieletnie z alkoholem czy narkotykami.  

 

4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zespół 

Mieszkań Chronionych w Nadarzycach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie 

 MGOPS jest autorem i głównym realizatorem Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy 

i Miasta Jastrowie ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. 

Udzielana pomoc kierowana jest do osób i rodzin w szczególności z powodu: 

 ubóstwa, 

 sieroctwa, 

 bezdomności, 

 bezrobocia, 

 niepełnosprawności, 

 przemocy w rodzinie, 

 substancji psychoaktywnych. 

W ramach Gminnego Programu w MGOPS funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym zatrudnieni  

są specjaliści z zakresu pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej, w Mieszkaniach Chronionych  

w Nadarzycach dyżur pełni instruktor uzależnień, w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jastrowiu oraz  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sypniewie funkcjonują świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla 

uczniów szkół podstawowych. 

 

5. Punkty: informacyjno – konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych  

oraz Punkt Interwencji Kryzysowej. 

Punkt informacyjno – konsultacyjny (Jastrowie, ul. Kolejowa 5) oraz Punkt Interwencji Kryzysowej  

(w MGOPS w Jastrowiu) zajmują się przede wszystkim poradnictwem,  a w szczególności:  

 motywowaniem osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia niezbędnego leczenia 

specjalistycznego, 

 motywowaniem osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany szkodliwego 

wzoru picia, 

 udzielaniem wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym 

 indywidualne rozmowy podtrzymujące rozpoczęte terapie/leczenie 
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 prowadzenie grupy wsparcia  dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej 

 rozpoznawaniem zjawiska przemocy domowej, udzielaniem stosownego wsparcia rodzinie oraz  

informowanie o możliwościach uzyskania stosownej pomocy i w celu powstrzymania przemocy, 

 inicjowaniem interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

 gromadzeniem aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służ i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemowa pomoc  

dla rodziny, 

 udzielaniem wsparcia prawnego osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, min. będącej 

konsekwencją decyzji podjętych w uzależnieniu bądź we współuzależnieniu.  

Dyżury pełnione są: 

1) przez terapeutę uzależnień oraz instruktora uzależnień: 

 w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Jastrowiu przy ul. Kolejowa 5, 

  w punkcie informacyjno konsultacyjnym w Sypniewie w Domu Kultury przy ul. Poznańska 43; 

 w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach; 

2) przez prawnika  

 w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrowiu w siedzibie MGOPS przy ul. Poznańska 19; 

3) przez psychologa: 

 w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Jastrowiu przy ul. Kolejowa 5, 

 w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrowiu w siedzibie MGOPS przy ul. Poznańska 19; 

4) przez terapeutę rodzin 

 w  Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrowiu w siedzibie MGOPS przy ul. Poznańska 19 

w uzgodnieniu z  Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy. 

Szczegółowy plan dyżurów dostępny będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu GiM w J-wiu, w siedzibie 

MGOPS w Jastrowiu, w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, w Punkcie Interwencji Kryzysowej,  

na stronie internetowej Urzędu www.jastrowie.pl, w ośrodkach zdrowia w Jastrowiu i w Sypniewie  

oraz tablicach informacyjnych na terenie miasta i gminy. 

 

6. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jastrowiu. 

W celu zapobieganiu przemocy domowej, która jest przyczyną dysfunkcji rodziny oraz prowadzi  

do wielu tragedii życiowych powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jastrowiu. Głównym 

zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie wszelkich służb, jednostek organizacyjnych   

oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W zakres zadań Zespołu wchodzi:  

 opracowywanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych 

kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

 

 

http://www.jastrowie.pl/
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7. Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików „Camel”. 

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, 

siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu. Jedynym warunkiem 

uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Grupa Wsparcia AA Camel, to samopomocowa grupa 

terapeutyczna spotykająca się cyklicznie na mityngach zamkniętych, na mityngach otwartych a także  

raz w miesiącu na mityngach z terapeutą uzależnień. Szczegółowy plan spotkań dostępny jest w Punkcie 

Informacyjno – Konsultacyjnym Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu przy ul. Kolejowej 5 (I piętro) a także 

na tablicy informacyjnej w Urzędzie GiM Jastrowie oraz stronie internetowej www.jastrowie.pl.   

8. Grupa samopomocowa AL-ANON „Tęcza” 

Grupa AL.-ANON „Tęcza” jest grupą wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu. 

Zadaniem Grupy jest zintegrowanie i wzajemne wsparcie uczestników borykających się ze zjawiskiem 

współuzależnienia. 

Grupa prowadzi mityngi zamknięte i otwarte dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych 

problemem współuzależnienia od alkoholu. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych spotyka się również 

raz w miesiącu z terapeutą uzależnień.  

Szczegółowy plan spotkań dostępny jest na tablicy ogłoszeń przy Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu  

przy ul. Kolejowej 5 a także na tablicy informacyjnej w Urzędzie GiM Jastrowie oraz stronie internetowej 

www.jastrowie.pl.   

9. Ośrodek Kultury w Jastrowiu, parafie, organizacje pozarządowe 

Ośrodek Kultury, lokalne parafie, organizacje pozarządowe wspierają działania profilaktyczne poprzez 

współorganizację wielu przedsięwzięć, m.in. corocznego Jastrowskiego Przeglądu Zespołów Teatralnych  

„biały-zielony-niebieski”, Pikniku Rodzinnego „W rodzinie moc – nie przemoc”, projektów realizowanych 

czasie wakacji i ferii zimowych, scholi dziecięcych oraz innych realizowanych na terenie miejskim i wiejskim 

okolicznościowych warsztatów/imprez/konkursów/zawodów. Dzięki realizacji projektów promowani  

są lokalni liderzy oraz pozytywne wartości godne naśladowania. 

Ponadto parafie wspierają osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu poprzez organizowanie  

m.in. pielgrzymek i spotkań trzeźwościowych, miesiąca trzeźwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jastrowie.pl/
http://www.jastrowie.pl/
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III. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

1. Cel główny. 

Ograniczanie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu, 

substancji psychoaktywnych oraz przemocy a także podniesienie świadomości w pow. zakresie wśród 

dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

2. Cele szczegółowe, zadania oraz sposoby ich realizacji 

2.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

Podejmowanie działań w zakresie: 

 prowadzenia poradnictwa w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnym w Jastrowiu, w Sypniewie  

i w Nadarzycach dla  osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem; 

utrzymanie bazy lokalowej Punktów, 

 zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia 

uzależnienia od alkoholu - wspieranie placówek lecznictwa odwykowego poprzez finansowanie 

programów terapeutycznych dla osób uzależnionych uzupełniających ofertę  świadczeń zdrowotnych 

NFZ, 

Sposób realizacji określa Tabela Nr 1 

 
2.2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej 

       a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Podejmowanie działań w zakresie: 

 finansowania bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci  

z grup ryzyka w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień oraz rodzin dysfunkcyjnych 

(dożywianie dzieci, wynagrodzenie opiekunów, zapewnienie materiałów dydaktyczno-edukacyjnych,  

remonty i doposażenie pomieszczeń świetlicowych, organizacji wycieczek, dodatkowych zajęć 

tematycznych oraz spotkań świątecznych i okolicznościowych), wdrażanie programów 

profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendowanych programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki selektywnej adresowanych  

do dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów prawnych, 

 finansowania profilaktycznego wypoczynku letniego przede wszystkim dla dzieci z grup ryzyka  

w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, który stanowi integralną częścią 

całorocznego funkcjonowania   świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 

 udzielania w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrowiu pomocy psychologicznej i terapeutycznej 

rodzinom z problemem uzależnień, współuzależnień oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie; 

zakup niezbędnych artykułów i materiałów do Punktu, 

 obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w tym doposażenia w niezbędne 

materiały i artykuły, 
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 podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

Sposób realizacji określa Tabela Nr 2 

 

2.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania  

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych. 

Podejmowanie działań w zakresie: 

 prowadzenia działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup 

docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających  

z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych a także pozamedycznego stosowania 

produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia, 

 prowadzenia działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez 

dzieci i młodzież, 

 współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w ramach wsparcia realizacji szkolnych 

programów profilaktycznych, 

 organizacji pozaszkolnych  konkursów profilaktycznych, 

 organizacji przeglądu zespołów teatralnych realizujących tematykę profilaktyczną, ukazujących 

pozytywne wzorce, zachowania oraz promujące pozytywnych liderów, 

 organizacji zajęć, warsztatów, imprez z okazji Dnia Dziecka, 

 organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego  

w celu minimalizowania wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych zachowań, 

 prowadzenia dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w okresie przerwy zimowej oraz 

wakacyjnej skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Jastrowie, 

 wspomagania działań prewencyjnych związanych z profilaktyką uzależnień skierowanych  

do uczestników ruchu drogowego, 

 zorganizowania rajdu promującego trzeźwość, 

 upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym - organizowanie pikniku rodzinnego, 

 prowadzenia doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego 

wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych 

oraz umiejętności podejmowania interwencji profilaktycznej, 

 prowadzenia doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych 

oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym, 

 podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, 

 podnoszenie kompetencji członków GKPiRPA i kandydatów na członków GKPiRPA  

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 
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 wspieranie prospołecznych działań dzieci i młodzieży przez mentorów/tutorów, programów liderskich  

i działań rówieśniczych w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia, 

 prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, 

 zakupu materiałów i narzędzi edukacyjno – profilaktycznych oraz literatury i czasopism 

specjalistycznych związanych z realizacją Programu.  

Sposób realizacji określa Tabela Nr 3. 

 

2.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych oraz narkomanii. 

Podejmowanie działań w zakresie: 

 wsparcia środowisk abstynenckich: 

 promocja działań, 

 współpraca na rzecz i ze społecznością lokalną, 

 współorganizacja spotkań trzeźw ościowych, 

 udział w ogólnopolskich spotkania trzeźw ościowych. 

 współpracy z instytucjami, Kościołem, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi  

w działaniach promujących trzeźwość, zdrowy styl życia oraz działaniach kreujących i wspierających 

pozytywnych liderów i postawy warte naśladowania, 

 wsparcia finansowe realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do osób 

zatrzymanych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. 

Sposób realizacji określa Tabela Nr 4 
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Tabela Nr 1 – CEL SZCZEGÓŁOWY: 

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB  UZALEŻNIONYCH  

OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. 

 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki 

 

Narzędzia/ 

sposób pomiaru 

 

 

Realizatorzy 

i partnerzy 

 

Przewidywany 

koszt zadań 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prowadzenie poradnictwa w Punktach 

Informacyjno-Konsultacyjnych w Jastrowiu,  

w Sypniewie i w Nadarzycach dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych oraz osób 

zagrożonych uzależnieniem;  

utrzymanie bazy lokalowej Punktów. 

 

 

Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości 

specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia 

uzależnienia od alkoholu - wspieranie placówek 

lecznictwa odwykowego poprzez m.in. 

finansowanie programów terapeutycznych dla 

osób uzależnionych uzupełniających ofertę  

świadczeń zdrowotnych NFZ. 

 

 

 

- liczba osób korzystających z porad  

  w punktach konsultacyjnych 

- liczba osób korzystających z telefonu    

  zaufania 

- koszt finansowy utrzymania Punktu 

 

 

 

- liczba osób korzystających z pomocy  

  placówek lecznictwa odwykowego 

 

 

 

 

 

 

- miesięczne 

sprawozdania z 

dyżurów 

- analiza kosztów 

 

 

 

 

- sprawozdania 

przeprowadzonych 

programów 

- monitorowanie 

frekwencji 

 

 

 

 

- terapeuci    

  uzależnień, 

- psycholodzy 

- Odział Leczenia    

  Uzależnień, 

- organizacje  

   pozarządowych 

 

 

 

 

 

19.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 
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TABELA NR 2 - CEL SZCZEGÓŁOWY: 

UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY, POMOCY 

PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE. 

 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki 
Narzędzia/ 

sposób pomiaru 

Realizatorzy  

i partnerzy 

Przewidywany 

koszt zadań 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Finansowanie bieżącej działalności świetlic 

opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci  

z rodzin z problemem uzależnień oraz  

z rodzin dysfunkcyjnych: 

- dożywianie dzieci 

- zatrudnienie opiekunów i specjalistów 

- zakup materiałów  do prowadzenia zajęć 

- remonty i doposażenie pomieszczeń  

  świetlicowych, 

- wycieczki, 

- dodatkowe zajęcia tematyczne dla dzieci  

  i rodziców. 

- spotkania świąteczne i okolicznościowe, 

- wdrażanie programów profilaktycznych  

  rekomendowanych w ramach systemu  

  rekomendowanych programów    

  profilaktycznych i promocji zdrowia  

  psychicznego z obszaru profilaktyki  

  selektywnej adresowanych do dzieci,  

  młodzieży, rodziców i opiekunów prawnych. 

 

Organizacja wypoczynku letniego przede 

wszystkim dla dzieci z rodzin z problemem 

uzależnień/przemocy oraz z rodzin 

dysfunkcyjnych, który stanowi integralną część 

całorocznego funkcjonowania świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych. 

- liczba dzieci uczęszczających do świetlic  

  opiekuńczo-wychowawczych, 

- ilość przepracowanych godzin przez  

   opiekunów/ wynagrodzenie opiekunów 

- ilość wykonanych remontów  

- ilość zakupionego doposażenia 

- liczba dzieci biorących udział  

  w spotkaniach 

- liczba rodziców i opiekunów biorących  

  udział w spotkaniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba dzieci uczęszczających do świetlic  

  opiekuńczo-wychowawczych, które  

  wzięły udział w półkolonii, 

- nazwy programów zrealizowanych  

  podczas półkolonii 

 

- monitorowanie 

frekwencji/dzienniki 

zajęć 

- sprawozdania z 

przepracowanych 

godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- monitorowanie 

frekwencji 

- sprawozdania z 

przeprowadzonych 

działań 

 

- nauczyciele, 

- wolontariusze, 

- terapeuci  

  uzależnień, 

- psycholodzy 

- organizacje   

  pozarządowe 

- firmy prywat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stowarzyszenia  

  i organizacje     

  pozarządowe, 

- rady sołeckie, 

- wolontariusze 

 

25.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000,00 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

  5. 

Udzielanie w Punkcie Interwencji Kryzysowej 

pomocy psychologicznej i terapeutycznej  

rodzinom z problemem uzależnień, 

współuzależnień oraz ofiarom  

i sprawcom przemocy w rodzinie; zakup 

niezbędnych artykułów i materiałów. 

 

 

Doposażenie Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania przemocy w niezbędny 

sprzęt, materiały i artykuły. 

 

 

 

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli 

instytucji działających w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

- liczba zatrudnionych  

  specjalistów / wynagrodzenie 

- liczba osób korzystających z porad,  

- ilość porad 

- ilość zakupionego doposażenia. 

 

 

 

- liczba obsłużonych spotkań grup  

  roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego/ 

  wynagrodzenie osoby do obsługi 

- ilość zakupionego doposażenia 

 

 

 

- ilość i tematyka szkoleń, 

- liczba uczestników szkoleń, 

 

- miesięczne 

sprawozdania  

z dyżurów 

- sprawozdanie  

z przepracowanych 

godzin 

- analiza kosztów 

 

- sprawozdanie  

   z przepracowanych  

   godzin 

- podsumowanie  

  działalności  

- analiza kosztów 

 

- monitorowanie   

  frekwencji 

- ewaluacja szkoleń 

 

- psycholog, 

- prawnik, 

- terapeuta. 

 

 

 

 

 

- członkowie 

Zespołu 

Interdyscyplinar- 

Nego,  

- MGOPS 

 

 

- jednostki/firmy  

  szkoleniowe, 

- specjaliści w  

  zakresie przeciw.    

  przemocy 

15.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 
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TABELA NR 3 – CEL SZCZEGÓŁOWY: 

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W  ZAKRESIE 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH A TAKŻE DZIAŁAŃ NA 

RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki 
Narzędzia/ 

sposób pomiaru 

Realizatorzy  

i partnerzy 

Przewidywany 

koszt zadań 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

1)Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym 

kampanii społecznych, adresowanych do 

różnych grup docelowych,  

w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców 

na temat zagrożeń wynikających z używania 

środków odurzających, substancji 

psychoaktywnych a także pozamedycznego 

stosowania produktów leczniczych, których 

używanie może prowadzić do uzależnienia. 

2) Prowadzenie działań edukacyjnych dla 

dorosłych w zakresie szkód wynikających  

z picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 

        Współpraca w pow. zakresie z placówkami 

oświatowymi i wychowawczymi w ramach 

wsparcia realizacji szkolnych programów 

profilaktycznych. 

 

Organizacja pozaszkolnych  konkursów 

profilaktycznych. 

 

Organizacja IX Przeglądu Zespołów Teatralnych 

„biały, zielony, niebieski” realizujących 

tematykę profilaktyczną oraz promujące 

- ilość i temat kampanii lokalnych 

- liczba uczestników 

- liczba rodzin biorących udział 

- liczba dzieci biorących udział  

  w spotkaniach 

- liczba rodziców biorących udział  

   w spotkaniach 

- nazwa i tematyka programów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tematyka konkursów 

- liczba uczestników 

 

- udział grup teatralnych z terenu miasta  

  i gminy Jastrowie 

- liczba uczestników 

- monitorowanie 

frekwencji/ 

obserwacja 

- sprawozdania z 

przeprowadzonych 

działań 

-sprawozdanie z 

przeprowadzonych 

programów/arkusz 

sprawozdania 

- monitorowanie 

frekwencji/obserwacja 
 

 

 

 

 

- sprawozdania  

z przeprowadzonych 

konkursów 

 

- protokół/obserwacja 

 

 

 

- nauczyciele 

- trenerzy  

  sportowi 

- organizacje  

  pozarządowe 

- rady sołeckie 

-Urząd GiM J-wie 

- Straż Miejska 

- Policja 

- OSP 

- gminne jednostki  

  organizacyjne 

- powiatowe  

  jednostki  

  organizacyjne 

- terapeuci 

- psycholodzy 

- służba zdrowia 
 

 

 

14.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

7.000,00 
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4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

pozytywne wzorce, zachowania i wpierające 

pozytywnych liderów. 

 

Organizacja dla dzieci zajęć, warsztatów z okazji 

Dnia Dziecka. 

 

 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 

jako alternatywny sposób spędzania czasu 

wolnego – minimalizowanie wśród dzieci  

i młodzieży występowania ryzykownych 

zachowań. 

 

Wspieranie dodatkowych form zajęć 

profilaktyczno-wychowawczych w okresie 

przerwy zimowej oraz wakacyjnej skierowanych 

do dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta 

Jastrowie 

 

Wspomaganie działań prewencyjnych 

związanych z profilaktyką uzależnień 

skierowanych do uczestników ruchu drogowego. 

 

 

Zorganizowanie IX Rajdu Rowerowego  

„Po zdrowie” promującego trzeźwość oraz 

zdrowy i aktywny styl życia. 

 

Upowszechnianie informacji dotyczących 

zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zorganizowanie w Jastrowiu edukacyjnego 

pikniku rodzinnego pn. „W rodzinie moc – nie 

przemoc”. 

 

 

 

 

- liczba dzieci biorących udział  

  w spotkaniach 

- liczba rodziców biorąc. udział w spot. 

 

- liczba dzieci i młodzieży biorących  

  udział w zajęciach 

- liczba rodziców wspierających   

  i kibicujących dzieciom    

  w stosunku do roku wcześniejszego 

 

- ilość przeprowadzonych zajęć 

- liczba uczestników 

 

 

 

 

- ilość przeprowadzonych działań 

- ilość uczestników biorących udział  

- ilość wykroczeń drogowych  

  spowodowanych alkoholem 

 

- ilość uczestników 

 

 

 

- ilość uczestników 

- liczba rozdanych ulotek/informatorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

- monitorowanie 

frekwencji/obserwacja 
 

 

- monitorowanie   

frekwencji/obserwacja 

 

 

 

 

- monitorowanie   

  frekwencji 

 

 

 

 

- monitorowanie   

  frekwencji 

- podsumowanie 

   z działań 

 

- monitorowanie   

 frekwencji/zgłoszenia 

uczestników 

 

- monitorowanie   

  frekwencji 

- podsumowanie 

   z działań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.000,00 

 

 

 

18.000,00 

 

 

 

 

 

4.000,00 

 

 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

4.000,00 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

1) Prowadzenie doskonalenia kompetencji osób 

pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania 

środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych oraz 

umiejętności podejmowania interwencji 

profilaktycznej.  

2) Podnoszenie kompetencji osób pracujących  

z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych 

oddziaływań profilaktycznych oraz skutecznych 

form udzielania pomocy dzieciom z rodzin z 

problemem alkoholowym. 

3) Podnoszenie kompetencji przedstawicieli 

instytucji działających w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów wynikających  

z używania alkoholu i substancji 

psychoaktywnych. 

4) Podnoszenie kompetencji członków 

GKPiRPA i kandydatów na członków 

GKPiRPA w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii. 

       Koszty szkoleń, zakwaterowania, dojazdów, 

cateringu. 

 

Wspieranie prospołecznych działań dzieci  

i młodzieży przez mentorów/tutorów, 

programów liderskich i działań rówieśniczych  

w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia. 

 

Prowadzenie działań edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych.  

 

 

- ilość i tematyka szkoleń, 

- liczba uczestników szkoleń, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ilość przeprowadzonych zajęć 

- liczba uczestników 

 

 

 

- liczba uczestników 

 

 

 

 

- monitorowanie   

  frekwencji 

- ewaluacja szkoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- monitorowanie   

  frekwencji 

 

 

 

- monitorowanie   

  frekwencji 

 

 

 

- jednostki/firmy  

  szkoleniowe, 

- specjaliści w  

  zakresie profilak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mentorzy 

- tutorzy 

- liderzy 

 

 

- jednostki/firmy  

  szkoleniowe, 

- specjaliści w  

  zakresie profilak. 

 

8.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

 

2.000,00 
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13. 

 

 

Zakup ulotek, broszur, plakatów i innych 

materiałów i narzędzi edukacyjno – 

profilaktycznych w tym literatury i czasopism 

specjalistycznych związanych z realizacją zadań 

wynikających z Programu 

- ilość i rodzaj zamówionych materiałów 

 

 

podczas jakich działań 

rozprowadzano 

materiały 

 

- Szkoły 

- Policja 

- Wydawnictwa   

  Profilaktyczne 

5.000,00 
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TABELA NR 4 - WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki 
Narzędzia/ 

sposób pomiaru 

Realizatorzy  

i partnerzy 

Przewidywany 

koszt zadań 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Wsparcie środowisk abstynenckich: 

- promocję ich działań, 

- współpraca na rzecz  i ze społecznością  

  lokalną, 

- współorganizacja spotkań trzeźwościowych, 

- udział w ogólnopolskich spotkaniach    

  trzeźwościowych. 

 

Współpraca z instytucjami, Kościołem, 

organizacjami pozarządowymi, gminnymi 

jednostkami pomocniczymi oraz 

wolontariuszami i osobami fizycznymi w 

działaniach promujących trzeźwość i zdrowy 

styl życia oraz działaniach kreujących i 

wspierających pozytywnych liderów i postawy 

warte naśladowania. 

 

Wsparcie finansowe realizacji programów 

profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych  

do osób zatrzymanych w  Ośrodku Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Pile. 

 

 

- ilość odbytych spotkań 

- liczba osób uczestniczących  

  w spotkaniach, 

- liczba udziały w ogólnopolskich  

  spotkaniach 

 

 

 

- ilość, temat i zakres  

  przeprowadzonych działań 

- liczba uczestników biorących udział  

  w spotkaniach 

 

 

 

 

 

- liczba osób przyjętych do ośrodka, 

- tematy przeprowadzonych szkoleń 

 

 

 

 

 

- statystyka spotkań 

 

 

 

 

 

 

 

- sprawozdanie  

 z przeprowadzonych  

działań/arkusz 

sprawozdania 

- liczba uczestników 

 

 

 

 

- sprawozdanie  

 z przeprowadzonych   

 programów oraz 

ilości osób 

zatrzymanych z 

terenu gminy 

 

- grupy    

  Samopomocowe 

 

 

 

 

 

 

- instytucje publiczne,   

  organizacje   

   pozarządowe  

   i osoby fizyczne 

- wolontariusze 

 

 

 

 

Ośrodek Profilaktyki   

i Rozwiązywania 

Problemów    

Alkoholowych w Pile 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 4.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000,00 
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IV. SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI. 

 

1. Wzrost świadomości społecznej wśród dzieci i dorosłych na temat szkodliwości i skutków spożywania 

alkoholu, używania substancji psychoaktywnych. 

2. Opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej wśród uczniów. 

3. Zmniejszenie ilości zdarzeń przemocowych wśród uczniów. 

4. Poprawa sytuacji życiowej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu czy innych substancji 

psychoaktywnych oraz ofiar i sprawców przemocy po uzyskaniu stosownej pomocy w punktach 

informacyjno-konsultacyjnych oraz punkcie interwencji kryzysowej działających na terenie gminy  

i miasta Jastrowie. 

5. Poprawa sprawowania oraz promocji wśród uczniów uczęszczających do świetlic opiekuńczo-

wychowawczych. 

6. Skuteczna współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołem oraz osobami 

działającymi w obszarach przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. 

 

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ. 

 

1. Źródła finansowania. 

1) Finansowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 odbywa się z dochodów uzyskanych  

z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wniesionych opłat za korzystanie  

z nich.  

2)  Środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gromadzone  

są w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie: 

 w dziale 851    – ochrona zdrowia                             - 220.000,00zł. w tym: 

 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi  - 204.400,00zł. 

 rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii        -   15.600,00zł. 

3) W związku z tym, iż trudno przewidzieć ostateczną kwotę dochodów, ewentualna ,,nadwyżka" zostanie 

wykorzystana zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

oraz Rekomendacjami PARPA na rok 2019 i wprowadzona do Programu i budżetu w trakcie roku. 

4) Rozliczenie finansowe prowadzi Urząd Gminy i Miasta Jastrowie w ramach budżetu GiM Jastrowie. 

5) Realizacja zadań wymienionych w programie odbywa się poprzez: 

 faktury/rachunki 

 porozumienia/umowy/zlecenia 

 oferty/konkursy ofert 

 dotacje 
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2. Sprawozdawczość 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu monitoruje 

realizację programu i składa roczne sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykonania zadań zawartych  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie oraz Radzie Miejskiej w Jastrowiu. 

 

VI. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W JASTROWIU. 

 

1. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. inicjuje i koordynuje powołana w tym celu przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Jastrowie, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Jastrowiu. 

2. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu: 

1) współpracuje z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

2) prowadzi działalność informacyjną, służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

3) podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu, w stosunku do osoby uzależnionej  

od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym: 

 motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego, 

 udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów 

uzależnień, 

 kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na specjalistyczne badanie diagnostyczne, 

 kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej  

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

 udział w postępowaniu sądowym; 

4) wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Jastrowiu, zgodnie  

z art. 18 ust. 3a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

5) prowadzi w punktach sprzedaży napojów alkoholowych kontroli przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń zgodnie z przepisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

6) bierze udział w czynnościach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy. 

3. Na zadania związane z: 

 czynnościami wymienionymi w dziale VII ust.1, 

 kosztami opłat sądowych oraz kosztami wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

w postępowaniu o zobowiązanie osób do leczenia, 

 kosztami delegacji członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Jastrowiu, 
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 zakupem niezbędnego sprzętu i materiałów administracyjno-biurowych w związku z obsługą Gminnej 

Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu, 

przeznacza się kwotę w wysokości 30.000,00 zł”. 

 

VII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JASTROWIU 

 

1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu: 

1) za udział w posiedzeniu plenarnym członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% 

minimalnego  wynagrodzenia wynikającego z ustawy z dnia 10 października 2002 roku   

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177); 

2) za udział w posiedzeniu problemowo zadaniowym związanym z przeprowadzeniem czynności 

motywujących osoby nadużywające alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, członek komisji otrzymuje 

wynagrodzenie w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy z dnia  

10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177); 

3) za udział w posiedzeniu jednej grupy roboczej, powołanej przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Jastrowiu, w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  

za prowadzenie dokumentacji z tym związanej, skierowany do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym 

członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2% minimalnego wynagrodzenia wynikającego  

z ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz.2177)”; 

4) za przeprowadzenie kontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o ile nie jest to związane  

z innymi zadaniami członka Komisji realizowanymi w tym samym czasie, członek Komisji otrzymuje 

wynagrodzenie w wysokości 2% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy z dnia  

10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177); 

2. Podstawą wypłacenia wynagrodzenia jest lista obecności. 

 

VIII. NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE CZŁONKOM GMINNEJ KOMISJI 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JASTROWIU  

Z TYTUŁU PODRÓŻY KRAJOWEJ W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI WYNIKAJĄCYMI  

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

 1. Członkowi Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu 

(dalej określanej jako GKPiRPA) z tytułu podróży krajowej, odbywanej w terminie i miejscu określonym  

przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie (dalej określanego jako burmistrz), przysługują: 

1) diety; 

2) zwrot kosztów: 

 a) przejazdów, 
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 b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej, 

 c) noclegów, 

 d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez burmistrza 

odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. 

2.1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej, a także jego rodzaj i klasę, określa 

burmistrz. 

2.2. Członkowi GKPiRPA przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami 

lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, 

w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu,  

bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. 

2.3. Na wniosek członka GKPiRPA burmistrz może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej 

samochodem osobowym niebędącym własnością Gminy i Miasta Jastrowie. 

2.4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.3, członkowi GKPiRPA przysługuje zwrot kosztów 

przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr 

przebiegu, którą ustala się na kwotę 0,83 zł. 

3.1. Członkowi GKPiRPA, który w czasie podróży krajowej poniósł inne niezbędne wydatki związane  

z tą podróżą, określone lub uznane przez burmistrza, zwraca się je w udokumentowanej wysokości. 

3.2. Wydatki, o których mowa w ust.3.1, obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi  

i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące 

się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej. 

4.1. Członek GKPiRPA dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej nie później niż w terminie 14 dni 

od dnia zakończenia tej podróży. 

4.2. Do rozliczenia kosztów podróży, o których mowa w ust. 4.1, członek GKPiRPA załącza dokumenty, 

w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet  

oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, składa się pisemne 

oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. 

4.3. W uzasadnionych przypadkach członek GKPiRPA składa pisemne oświadczenie o okolicznościach 

mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokości. 

5.1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa burmistrz. 

5.2. Burmistrz może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość 

pobytu stałego lub czasowego członka GKPiRPA. 

6.1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia  

i wynosi 30 zł za dobę podróży. 

6.2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu 

(przyjazdu) po wykonaniu zadania w następujący sposób: 

1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: 

a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje, 

b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, 

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości; 
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2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną,  

ale rozpoczętą dobę: 

a) do 8 godzin – przysługuje 50% diety, 

b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. 

6.3. Dieta nie przysługuje jeżeli delegowanemu zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. 

6.4. Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, 

przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 

1) śniadanie – 25% diety; 

2) obiad – 50% diety; 

3) kolacja – 25% diety. 

6.5. W przypadku korzystania z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy 

ust.4 stosuje się odpowiednio. 

7.1. Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie członkowi 

GKPiRPA przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę 

hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. 

7.2. W uzasadnionych przypadkach burmistrz może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu 

stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 7.1. 

7.3. Członkowi GKPiRPA, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, 

o którym mowa w ust.1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety. 

7.4. Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. 

7.5. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także, jeżeli 

burmistrz uzna, że członek GKPiRPA ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub 

czasowego pobytu. 

8.1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej członkowi GKPiRPA przysługuje ryczałt na 

pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. 

8.2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 8.1, nie przysługuje, jeżeli członek GKPiRPA nie ponosi kosztów 

dojazdów. 

8.3. Przepisu ust. 8.1 nie stosuje się, jeżeli na wniosek członka GKPiRPA burmistrz wyrazi zgodę  

na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. 

9. Członkowi GKPiRPA, przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni, przysługuje 

zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę,  

do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem. 

10. Na wniosek członka GKPiRPA burmistrz przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej  

w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.” 

 

IX. CZAS TRWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii zostaje uchwalony na okres jednego roku kalendarzowego: od dnia 01.01.2020 roku do dnia 

31.12.2020 roku. 


